
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

09.30 – 10.00 Ankomst og registrering med kaffe og brød 
10.00 – 10.15 Velkomst og intro til dagen  

Helle Hartmann Sørensen, sygeplejerske, Odense Universitetshospital 
10.15 – 10.35 DGCD Nursing - organisatorisk og oplevet kvalitet 

Lene Seibæk, seniorforsker, Aarhus Universitetshospital 
10.35 – 10.50 Hvad har betydning for patienterne?  

Birthe Lemley, formand for Kvinder med Kræft i Underlivet (KIU) 
10.50 – 11.10 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse om kræftpatienters behov 

Gitte Stentebjerg Petersen, Specialkonsulent, Kræftens Bekæmpelse 
11.10 – 11.30 Pause 
11.30 – 12.30   Behandlingskvalitet i et brugerperspektiv - Interview med patientpanel   

Deltagere: Nuværende og tidligere patienter 
Moderator: Lone Kjeld Petersen, overlæge, Odense Universitetshospital 

12.30  - 13.15 Frokost 
13.15 – 14.15 Paneldebat med alle oplægsholdere og spørgsmål fra salen 
14.15 – 14.30 Pause med kaffe og kage 
14.30 – 15.00 Afrunding og tak for i dag 

Helle Hartmann Sørensen og Lene Seibæk 

 

 

Dagen er gratis via støtte fra Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og arrangeret af 
Sygeplejegruppen i DGCD 

Obligatorisk tilmelding sker til afdelingssygeplejerske Ergul Abdulovski senest 08/11-2019 

ergul.abdulovski@regionh.dk (oplys venligst allergi/ vegetar/ veganer) 

  

 

Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) har siden 2012 indsamlet oplysninger om ba de operationer, 
vævsundersøgelser og plejeforløb hos kvinder med kræft i underlivet. Disse tværfaglige, kliniske data er med til at 
sikre den bedst mulige kvalitet i pleje og behandling over hele landet. Databasen har primært fokus pa  fysiske 
problemstillinger, men kvalitet i pleje og behandling handler om mere end det. Vi vil derfor gerne drøfte med ba de 
nuværende og tidligere patienter hvad der giver kvalitet for dem i forløbet.    
 
Forma let med konferencen er: 

 Status pa  eksisterende data  
 Drøfte patientoplevet kvalitet  
 Drøfte hvordan patientens stemme bedst inddrages i databasens arbejde 

 

Patientens stemme   

Patientoplevet kvalitet ved operation for kræft i underlivet 

26. november 2019 

kl. 09.30-15.00 
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